
'■_*>.-

■7^S: r. >-■-•-^^
>

_
>< ''k: ''fi^

IfC
' "*'

'.'.*?•&.,.•■■•

>< i ■.,:

i r»- .*'.
.

i.f .

-

■#

r j#

Æiv..->.í-?-,E_--_„',-;^

#4,3. t-SJ ^

p

ĩ'

Y

»*.
•■** •

■í
■

...

'V' '% «**•.■••■

V.

"V

"í
,tí,'v'

•.* ::. :____íi__-íí

'-#

?''^*____.^~
■■i.aéttSZZQ':

Um pequeoo pegureiro

PROPRIETARIO

Joaquim Antonío Pereira Villela.

DIK CTOR

Dr. Francisco de Sousa Comes Velloso.

ADMINISTRADOR E EDITOR

Clemenle de Campos A. Peixoto.

Illustríi^ão Catholic i

condiqOes D' .SSIGNATURA

(PAOAMENTO ADEANTADO)

Revlstalitterarlasemanalde nform îâjgraphca | P'TlUgal e COlonias — Um anno, 4J800
Si'iĩit;>tre, 2<U0U. Trimcstre, 1$2UU rs.

Redacpão, ad__inistra(ão e typograpbia
83, H. dos Martyres da Republica, 91

BRAQA

A c ibrama feita pelo correloou p.lo entregador,
accresce o impor e das cerpciaa.

Extrangeiro
— l'rn anno, :;S<_uu.

fslumero avulso, 100 rs-

Numeio 289 Br&ga, 15 ae Fevereĩro de 1919 Anno VI

Title
Output.pdf

Creator


Type


Publisher


Date


Language


Description


Subject




CENTRO RF.GÎCMAL

BiBL?OTtCA_C£^i_

[0 4^A\:_i 'WT

Revisfa lifteraria semanal de ínformagão graphiea
=._,.______=ODO= ==-

Proprietario Joaquim A. Pereira Villela. Director Dr. F. dí Souza Goraes YíIImo

EDITOR I ADHIMSTRA..DOI

Glemenîe de Campos A. Peixuto

Red*ct;êo, Admii.isIr.Bsao _ Typographia

Braga, 15 de Fevereiro de 1919 n «3, r. </<» Manyres da _?.puw._a. 91 \\ Numero 289—Anno VI
_.__-t rMliIuem os originaes

PŨRTO — As exequias por alma do Dr. Sidonio Paes

na egreja d_ Lapa. Um aspecto do interior do templo durante

a ceremonia religiosa
rOiché de J. d'Aĸvedo),

\r

k

tv-



r^roijica da seri^ar^a

ião sci se as minhas quatro ultimas chroni-

cas ahiMiik'i'inlii o periodo da aveiilurnsa

resta^ira^ão monarchic:i, virítn a publico,

dada ,\ irregularidade dos acontecimentos que arras-

t;t comsigo n'esti's tciripos de rigoroso invernrt, a ir-

regulari tadc de tuilo o qne na Illustrafâo esperam

vêr os leitorrs ancEsn-. . ,

N'åo sei. Mas se algum dia virem ellas n luz do

dia, n'eotHS paginas ou em qualqu r volumi' de re-

cerdagSes e notas... t|iiando eu tiver cabellns liran-

cos ou dormir já o somno rterno, o lcitor lia-tle pa-

rar a meio de cada uma d'ellas, sobre umas phrases

di' cretamente avisadorus, uns dialogos providencial-

mente surprehendidos, umas aítirmayôe,- oseillantes

de incerteza e de receio, e dizer para os seus netos :

— Aquelle não s». enganava !

_ não me enganei eirectivamente. Tanto asaim

que... ã repulilica ahi está !

Era scipticismo? NSo, era apenas friezas ao ana-

lysar íaetos e ao alirar boatos, boatos e iioatos, words,

words, words para o cesto dos papeis. Era conheei-

mento dos ) nmens, era o conhecimento que me advj-

nlia de conversas coiii optimistas e corn péssimistas,

com mon.irrhicos da Galliza . com inonarchicos do

29 de setembro e de outras ronspirjyĩcs, co'ii rep.i-

blicanos da velha e eom repuhlieanos <U nova — coi-

sas que ;u vi,i mas quo a i-.ensurii não ilei.ava publi-

car, e que ficam ahi em notas tie cadtrno... para

a historia I

Ao lim tle oito dias de insurreigão eu não tivc

duvida alguma em prognosticar o seu frarassn. Ne-

nhuma. E fui ihscretajnet-te aviĸando, em arligos e

artigos, em cartas e po.stics a muitos nedulos que

iâm de oJhos fi'rhados atr;___. tla. . . derrota. (iuardo

cartas de alguns que n>e agradeciani. e ile outros quc

me chamivam cangalheiro e republicano. K-tes _..'■

ahriram os olhos quando na tarde do dia li na cida-

de cahiu como uma bomba —

o coup de fouére I —

A dura verdadel

a nov.i <lcs_lintatlora da entr.nla do llypolito em l.a-

nicL'o ! S6 cntHo! Vlas er.i tarde ! E desde esse dia

ileixei dt' reccber cartas de uns e tutros..

Eu andava lcntlo por osm's primeiros días J(l res-

taurarfin _i < j 1 1 <.■ I J -; hello livro rehabilitador em t|ue o

i'.olcn estii.lnu a ligura gigantesca de houiem de csta-

do tpic foi a do Cĸnh. tle Thomar. Cahiram-me de-

b.tixo dns ollius aqucllas paginas nn que n antigo di-

rector das Novidades ilcerevia conio Cn-ta Cabra'

viera um di.i ao P..rt<>, em 42, restaurar a C.art,. , e no

dia seguinte clle inesmo com tres hrigadas marchava

rapidamente sohre l.isboa (onde o gnvernn colhido de

surpreza
— vão notando— mandava armar civis por

nio liar muito para a defeza na tropa que se metteu

no» quarteis !), marcha esta que em C.oiinbra, ao ou-

tro dia, recebia a capitulacão da capital. . .

No dia 26, de tarde na Hatalht — manifestaqũci

estrondosas não faltavam —

eu lembrei e antecedente

historico e dlsse pleheiamente n'um grupo :

— Ila oito dias que alli se gosam as delicias de

Cápua l-stão fritost 0 primeirn gnverno regular que

appareea em l.i-bo.i, mata-os.

lain -iue batendo I Mas cu conliniici a av sar os

amigos ! As violencias no Eden, a parvoice de uns,

as inentiras de outros, a decretorrheia pcgada, os es-

r.andalos que já ferviam nns tachns oreanicntaos, as

tolice< coiistantes, o snobismo parv,. que c.nntrastava

r.om o sacrilirio bello dns que se immolavam. . . c por

lim essa tromenda e monumental asncira ilo tlccrelo

st.bre ns in.tas, agravad i pelo silcnc.io com qiie cr. m

ifcebidas eslas perguntas :
—

que diz O rci? que faz

o rei ? quando vem o rei? tudn istn a que condnzia

-erião ao fracasso .

Eu sabia tle liitlo, eii conhefia os ba.stidores, ns

fmldas tla itisuireicão, a sua falta ile equilihrin, de di-

reccSo. E concluia pelo fracassn. E << frarasso chegou!

Como não h.iviade chegar '.' l'ma guerra civil não se

conduz como um jogo de creancas. (Juem tem tpiasi
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todos os trumphos na inao, e nio on atira para a me-

za na alfura precisã, pefde fatalmente a parti.ia. E os

restauracionistas liverarn em lí de janeiro quasi to-

dos ob trumphos na mão. . .

No dia lî, á meia noite, um republicano que

conspirava, diz;a-me :

— V. . .. continúa a tocalisar tudo, corno no tem-

po em que inspecronava íncendlos, Agora localisou

a monarchia que cm tres dias podia estar em Sanla-

rem, e ficou restricta ao Porto, a parte do Norte e nâo

passou de Estarreja !

(.01110 não liavia o fracasso de chrgar '.'

Somentc n desastre foi muito maior do que se e _-

pcr.iva, c ao cahir a Junta abr.iouti totlos os t leincn-

t'i- ilc nrilciii, nitin.ircbicns e repuhliranns tpie olha-

vam a nvenliira r slauracinnista coin ilcsi■onti.'iriea e

intliircrencii ns priiiiciins, cnm hnstilidade ju-tissinia

os scguiitlos, e deiruboii os a tndos na prara pulilica,

dnntl.' os grupos civi -, 0« populares armados, nos

t/uarleis os fnrain biiscar, parn ns mandar para 0 011-

tro niundo f<u para a cadcia —

priucos se nalvandu

p ira o e\ilio !

I. a Junta foi eulpaila d'isto mcsmo porqne nío

acccitou coino dcvi,. 0 a misticio tle n ntlicão honrosa

quc Ihe foi proposto ; e, os oíli -iries sidonistas da re.

volta foritm tl'i-tn rnl|iailns porque t'.ndn mais que

forca bastante para se imporem n'um ,n to revoluclo-

nario cxclusivamente militar e ordeiro, e.itrogaram

toda a victoria aos ininigos ajurauientados de Sldo-

nio i'aes — por quem hoje todos os poítuguezes sen-

tem mais viva que nunca a profundissima saudade !

Exemplo : — á guarda repuMi«ana deve a Repti-

blica 0 seu triumpho ; quatro dias depois da revolta

um comicio de revolucionarios civis exige na Praga

Novar cora applauso do governo, a dissolucão da

guarda republicana 1

A' hora a que escrevo, a lucta partidaria recome-

rou entre repuhlicanos c Canto e Castro, por intima-

i,ão d outro cornício, salta por ciina de toda •_ le-

galidadc constKucional e disĸolve n'um authentico

golpe d'estado 0 parl .mento ! N'ão se supponha que

tenho p.na do meu fauleuil I Nãn me to'rns elle a vêr!

Com a morte de Sidonio l'ncs em i V de dezembro,

com 0 acto de l'.i de janeiro, com a victoria da repu-

blica velha em 13 de fevereiro, — eu pcrdi os meus

enthuslasmos de vida publica. Vi 0 que tinhs a vôr.

E 0 meu Portugal, de quern eu quereTi'a receber no-

ticias, Iá muito longe n'alguma fihca argoctina (ô Ma-

noel, meu excelleute e leal companheiro !), tambem

vin 0 qut. tinha para v6r !. . .

Diz 0 povo e c bem rerto que a sorte não bate

tres vt zes á porta do mesino individuo 0:: 1I0 mesmo

povo.

fluaa vezcs b ttcii clla, coni intervallo de dez

iinnos, á |iofta tlo paiz. Ningucm Ib'a aliriu. l'oi-se

embora.

E tou desanlmado da salvacão naciun.il '.'. . .

-iem ilizer-lh'o [>osso, mcus leitores. INrrcvo Hics

soh a (orc 1 incoercivel ,las conclusôt s do nieu esjiirito

t.ĩo frio de unalysc como durante os 2'.\ dias tla res-

taura?..o, como quanlo nos ultimos oito dias d'clla

trabalhei como rttngtĸm
— alguma coisa t nnseguiria

se a revolta estala ou na noite de 13 ou a 14 ! —

para

qtte a ordem nSô lieas-e subvertida, para quc fogidos

a utna restaura;i5o de operêta vermelha, nâo caliisse-

mos n'uiîiá repuh'.ica de vermelha tragédia,

llnviá nos comiíés civil e militar da revolta qucm

assim pens8ssej quem concordasse commigo. ..

Mas não qiíiíefam ou n8o souberam impt'ir se.

Foram na otfdå! E a onda — éiSa ahi v te a arrastár-

nos para o mais incognoscivel dos destinos <fum po-

vo castigado. 0 meu ultimo artigo intitulava-se -- a

expiafâo I

Até n'isto adivinhei !

Habent naíiones sua fátú I

V. V.

O

D

m
o
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Cura d'uma dôr pela dôr
^ ^^ ^-

temporal Wotio a serra pelo sul, com g tempo visôes de ferras barbaras, de deserios,

de areaes.

Fui ao mappa, afflicto, e o dedo poisou no

logar da Lagôa dos Cantaros . . . ficando eu

então convencido de que aquelle logar estava

hombro a hombro do Himalaya, como se an-

nunciasse a vizinlianca. alagadiga e tetrica. dos

infinitos ponlanos da Mongolia.

Sô em 1903. tive assim uma neurasthenia

e n rrorte fraicoeira de

fragor e impeto

Entretonto, ao pé das nevadas

dos pincaros, uivovora os lobos.

Foi isto nos fins de 1918, do anno ha se-

manas findo

N'urao excursão rapida, abalei da minha |
Thebaida até ás escarpas da minha querida \

Serra da Estrella, thesoiro de oxigenio e forga. S

E fiz. da viagem, urn

mysterio profundo.
Ah! eu não conheco

para o minha neuras-

thenia outros remedios,

além de Deus, que não

srjam o or vivo e forte

das montanhas, os ro-

los de espuma do Ocea-

no, a musica de Bcdho-

ven, de Grieg ou de

Chopin, as palavras af-

fecluosas e simplcs de

uma alma que nos enten-

da, ou uma dôr tão gnin

de que seja maior do

que a minha. E a neu-

rasthenia então era pun-

genfe, como que chrá-

nica.

Empolgara-me em

Braga corn tanta cruel-

dade, que chegou a pri-

var-rae da memeria das

ceisas mois simples.
N'um dos golpes de

esse cruciante morbidez

tive momentos em que

julguei não cenhecer já os diphtongos da lingua

franceza, cm que declinava com angustia o la-

tim e o allemão, em que ficava aterrado dianle

d'uma pagina de inglez ou de italiano.

Um dia. n'um momento de psychose maior,

perguntei a inim proprio qual seria a capital do

diitricto onde nasci «, em rez de Vizeu, vieram-

me á mcnte nomes ironicamentc suggestivos :

Tonanarive, Tetuan, Bankok ... e ao mesmo §

POT^TO — fis e^equias na egreja da L»apa

por alnaa de t). Carlos I e B. l»uiz Filippe.

Aspecfo do inlerior da egrejo da Lapo
por occosiôo das eiequias.

S'donio Paes veio reno-

va-lo acerbamente de-

pois de a julgar curad_.

Porisso ao expirar

o anno de 1918, e dc-

pois de celc br.ido s;lcn-

ciosamriile o meuNatfll,

escolhi o diũ mais dcsa-

brido e ospcro. e pre-

IrxEindo vagamcntc uns

negocios no Porto. com

den.oi.i Ac dcis dios,

corri olê á Pii.'i pilliosa

espavorido. como quc

[..minto.

De lá voci para per-

to de Gouveia.

O temporal bramia.

O frio era intenso e con-

vulsivo.

Tode o meu ser, por-

tanto, melhorava, por-

que ouvia soluijar epi-

camente a natureza, pa-

recenJo soffrer mois do

que eu.

O
□ Hospedou-me o amigo de sempre, o lor do

Anjo da Guardo.

A casito enfrenta a serra e dá um pedago
de ponoromo do villa. Pertence o um humilde,

a um ononymo, ao João Fontes.

Joôo Fonfes lavro umas geiras de ferra c <_

jornaleiro olgumos semenos poro poder ter poo

todo o onno.

A mulher faz recados pora a villo. A's ve-
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zes voi levor carfos e encommendos a Mangual-
de. Castendo e Castello de Paiva. E tinham

uma filho, o Celeslina. com 12 annos, d'olhos

cloros e um sorriso foo serio, que nunca Ihe

pude dizer um gracejo. Conhe?o-os desde 1914.

Um dia de Junho, n'um posseio pelo serro,

perdi-me como sempre que julgo orienfor-me

melhor. Anoifecia, e eu oindo poirava n'uma es-

corpo escorregodio e ingreme.
Olhei ô rodo, chomei, ossobiei, e ninguem

veio.

Reflecti minufos. e deliberei-me, poro não

odormecer nas rochas,

O
D

ma serrano me pareceu fão phanfastico e so-

berbo, tão cheio de novidade.

De repente, porém, golpeia-se deonle de

mim o escarpa n'um abrir d'abysmo.
Iria parar o um chorco ? a um fremedol ?

a um fôsso ?

Foi esse o meu presentimento. Ho fanfos

panfanos n'aquella vertenle !

Mas, antes de reflectir, disse-me do lodo

uma voz aguda, afflicfa :

— Segure-se I
„

E eu segurei-me inslinclivamente a umo

giesta nodosa,

'•*■-'
i.-'Jg*'

PORTO —■ No lorgo do Lapo duronfe as exequios

A delibera<;ôo foi conforme oo meu tempe-
romenfo obsfinodo.

Que ero urgenfe ?

Descer o escorpo sem porfir o cobeco.

Porfanto, o meio era simples : sentor-me,

deslisondo ossim sobre urzes e fragos.
Até onde ? Deus dirio.

E sentei-me e fiz um rijo impulso poro des-

lisar depresso.
C o descida foi rapido, quosi deliciosa, pi-

sando-me e ferindo-me com umo especie de

olegrio meio morbida, meia infanfil.

Havia, felizmenfe, luar, e nunca o panora-

O

D

□
O

Olhei, tremendo fodo, da cabeca oos pés,
o cora?ão aos pulo^.

Uma rapariguita estava ao lado n'um for-

cicollo de ver<da que eu não distinguira afé alli.

E a creanco dissc com vivacidade :

— Ahi é o lentciro. Cautclla I Quer a mão?

Estendia-me, mais pallida do que o luar, o

mãos'lti nervosa.

Depois, quando já de pc ao lado d'ella,

descia a verêda, pergunto-lhe :

— Como te chamas?

— Celestino.

— D'onde és ?
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— A minha casa c alli obaixo.

— Como vieste cá cima ?

— Recolhi o gado. Depois, vi um homem

no alto. Que affligão ! Corri.

— Toma lá.

—-Dinheiro? Muito obrigado, não quero.

Olhe. Poro onde vae ?

— Poro Gouveia, para Mangualde, para

onde fôr possivcl.
— Então vae para minha casa ■

. .

— Não, pequena, não . . .

— lsso é que vae. Leva os calgas fodas

resgadas.

O

D
— O Anjo da Guordo/'— disse eu" l°go.

desconsoladamenfe.

E o mulher do Joôo Fonfes respondeu-me'

d'olhos boixos. contendo os solufos :

— Levorom-no . . .

Ouviom-se n'isto uivar os lobos no alto.

— Os lobos ? !
. . . disse eu, cambaleando.

A Celeslina seria devorada .

Mas o João Fontes, com os olhos rasos

de lagrimas, já esclarecia :

— - Levaram-na os paesl
E dcsotou a solmar com a mulher, livido

de engiisli_c csmagado.

POKTO — S.iliindo do egreja da Lapa d?p:>is de ossislir _s rxequins" pcr clire t'f L'Cfilci I' c^ O. I uiz Fi :\y_.

Verifiquei. entupi e caminhei com o Anjo
°

da Guarda

Enfrei na sua choupana. Receberam-me co-

mo filho prodigo.
Comi, bebi e dormi. Ao oufro dia, as cal

?as estavam ponteadas. Tcnlei deixar dinheiro,

Rejeitaram e obrigaram-me ainda a levar um

qucijinho, nozes e figos sêccos. Parti . . . e vol-

tei lá mais vezes. scmpre que a alma soíĩria,

abalando-me o corpo lodo.

<Â

D esta vez, quando lá appareci. Celesfina

não estovo.

— Mas então ella ? . . .

— Não era nosso aquelle anjinho. Recolhe>

mo-la, quando os paes a abandonaram . . . Era

tão pequenina, fão línda ! Agora que eslavo

creadinha, vieram busca-Ia.

— E ella ?

— Foi e cahiu de cama. \unca mois se le-

vontou. Iamos vê-la lodos os sabbados. Na

vespero de Notal, fômos levar-lhe umas lem-

bronf as. Já lá nôo estovo. . . Tinham-na le-

vado . . .

Os paes ?

— N'ão, quem pegou no seu caixãosinho,
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-,, 't.fi^tr^iu. ...

POHIO 0 Snr. Conde de Aze.etio aaMnao do egreja do Lapo

se é que não foram as saudades quc tinha dos

que a cnaram . . . E, n'islo. o temporal bateu

com mais forga para o sul onde fica o cemile-

rio. E os lobos uivaram (anto que o proprio

lemporal eslrcmcceu.

Quem não melhoraria dos nervos se a dôr

alhcia er"rr tão grande ?

Não manda Jesus Chrisfo consolar os que

choram?

José Agosfinho.

Exequios por almo de D. Carlos 1 e de D. I.uiz Filipp.v

_: ■:->*<.
. *3^£

O esquadroo de cavollario 9 que fez a guorda d'honra
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.'^lfaiíl-■•■•■■■■\k*,£i&:-3_-i: .

POKTO — Os bombtiros municipoes rcgresíflndo do missa por olma de D. Corlos 1

(Clichés de J. d'Âzevedo).

Guerra europeia

r\ $%*>
■■

"CJ
'* røíl&'

♦«,_

i,*«í ,.;,^f^\-. -'y-i,^

';-.-H%í-.^

.

■

.,.< .Íw..t_î^?H! Síiikmr' -

. -_ .-

Olfu iees canndiftnos percorrendo umo zona do compo do bolalho duranfe um combate
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'":É-Pi3 .. eim SíiiíIsp Pnmn
SuCv;_í: >r d* Veneravcl Irtnnndade

dos Clertgos Pobres de Lisboa

• c'.erifo d'»rdens tacras, que desejar all«tar-se n'esle Monte

Plo, <_eve envlar ao Rev. Padre Alfredo Elvlro dot Santos, morador
na Avenida Fontes Pereira de Mello, 41, Lisboa, os segulntes docu-
nieutos: q

—1.' Certidae de edade, devidamente reconhectøia por notario.

—'_.■ Dols attestados, ou declara^ôes medicas juradas e reconhecidss
'■■ • ttetarlo, em como nSo soflre de rn.ile.-tia actual, ou habltual (pa-

i» • textuaes).—3.' Attestado. ou declatacâu jurada, do secretario
i

. mara Eccleslastica respectlva, ou do Vlgario da Vara, Arc*-

preste, ou Ouvidor, em como está no legitimo excrcio das suas or-

dens, exerce o cargo de .
•

. e nâo está incutso em processo algum
ecclesiastlco ou civll.

Os documentos podcm ser em papel commum.
Se o cltrigo resldlr na Archidlocese de Braga, prlnciptilmenle

ne concelho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

L;u.,<i- de Olivelra, residente na rua de 5 de Outubro, n. 80, em Brn-

ja, ou ho Rev. Padre Leonel Aragåo Dantas de Sousa, morador eni

Larnnjt'ira. Monr;ão, se residlr no concelho de Moncâo; ao Rev. i'_-
dre Dotningos Affonso do Paco, capellão da Misericordia de Via-

na do Castello se fesidir no concelho de Vianna do Castelle; ao

Rev. Padre Mauuel da Costa Freitas Reis, s_ residir no conce

Iho de Famallcåo; ou ao Rev. Padre josé Antonio de Catnpos Ju-
:<lor, p.irocho de S Vicente de Aljubarrota, se resldir no concelhc

__ Aicob.ĸ,...
Os rtferidos Rovn. Padres sio seclos correspondentes de

M.tntc-Í'io; prestam todos os esclarecimentos, facilitam a<* admis-

_Ces, reccbem as quotas, pagam subsidios, etc.

K..te, concc-tle sttbsidio na doenga, suspensSo e falta de colloca-

:;.o; pai'.rt visit.'ts ntedicas aoa socics residcntes em Lisboa e nas ter-

rtis eni que residirem 20 socios; ?å 10 escudos para operac.ôes cirur-

gicas, ou coriíercnciĩ-s medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
zas com proccssos ecclesiasticos ou cvi_

.
totios podem celebrar na

capclla do jazigo, slto na rua numero 5, do cemiterio do Alto de S.

Joâo: faculta a livraria aos soclos. que a descjaram consultar; tctr

dlrelto a comprar para si e para as suas fatnilias medicamentos me-

Ihores e com abatimento de 20 p. c. nas pharmacias mutualistas de

Lisboa; todos têm direito a ser sepultados ou depositados no reterl-

do jazigo, ctc.
Concede o subsldlo de vinte e cinco escudos e mortalha para c

hineral dos secios residentes em Lisboa, e o de vlnte escudos para n

funcral dos secios residentes fora de Lisbea.

'^c^WWWWWWWW^

CRIGIDEIRAS E RESTAURANTE

6asa d& Caqtitjho

___*.< h~\tnm?\_\Q r?iai5 anîigo
t âCfed.îûdo n'esîe gencr,

tøllíf) (le i llioĸ d'AqDÍDO
iBTiJ__.ahJ^

Fundado em 1896

T)!"RECT01.

Mn hniû Ji>aQF _____
! eixot • Bí.^e

A.lin ■|!tia!iiiiinr,> internos, externosparaoeu'so

dos I.vi.t'iis, r.ninmcrtial, e In-truct;ão Primaria.

1 ■ =-- = =

Colécio Académico
GUIMARÂES

Campo da Misericôrdia

A c_s_ tíe e,tiui'in,'ão e enMno mais

ai<tigit i.esta cidade

Coiit- rt nuludns nos exnmes e sôlida

edui'S^ão sSo o seu rétiame.

Pedidos aos din rteres

Dr. Alfredo Peixoio

Luiz Ôonzaga Pereira

P." JoséMaria dos Santos

44 Prata Alexondre Hercular.i,. 45

E3 .- AGm


	Book title
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 
	Page 


